
 

 

 

 

FYPA BESTYRELSESMØDE 

Referat 
 

Dato: Mandag d. 26. august 2013 kl. 10-14 

Sted: Lille konferencerum, Rigshospitalet 

Deltagere: Benedikte Richter, Rikke Karlin Jepsen, Tina Prangsgaard, Nina Woller, Marie 

Bønnelycke, Anja Brügmann, Louise Kristensen 

Referent: Louise Kristensen 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21. maj 2013 

Godkendt og lagt på webhotellet. Dette punkt stryges fremover, da referaterne skal være 

godkendt og på nettet en måned efter mødet. 

 

2. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS 

Mødet i juni blev aflyst, og næste møde er 4. september 2013.  

Der er kommet en udmelding vedrørende obduktioner af pludseligt døde yngre personer. Disse 

skal varetages af retsmedicinere. 

I november (15.-16.) afholdes et efteruddannelseskursus ”Updates in Surgical Pathology” i 

Århus. Mere information findes på DPAS’ hjemmeside. 

 

3. Nyhedsbrev 

Udsendes fortsat 2-4 gange om året. Næste gang bliver til vinter efter efteruddannelseskurset. 

Emner til nyhedsbrevet blev drøftet.  

 

4. Kursusdag 28. oktober2013 

Afholdes i Århus og emnet er: ”Anvendte Biomarkører i Diagnostisk Patologi”. Et program 

udsendes til medlemmerne samt ledende overlæger og uddannelsesansvarlige overlæger 

snarest efter dette møde. Der vil også denne gang blive sendt invitation til vores nordiske 

kollegaer. Fristen for betaling bliver 2 uger før afholdelse af kurset. Minimum antal af deltagere 

for gennemførelse er 20. 

Fremover skal planlægningen af disse efterårskurser starte allerede i januar således, at 

tidsfristerne bliver længere. Dette er også nævnt i FYPA’s guidelines. Punktet er tilføjet den 

interne aktivitetsliste og tages op igen til januar. 

 

5. Opdatering af interne aktivitetsliste 

Opdateres.  

Af punkter kan nævnes ”liste over råd og udvalg som yngre læger kan sidde med i”. Vi har 

gennem længere tid arbejdet på en sådan liste, som det er meningen skal ligge på 

hjemmesiden og være en inspiration til yngre læger til at komme i gang med organisatorisk 



arbejde. Listen vil mest være i oversigtform og enkelte steder være forsynet med 

kontaktoplysninger. Dette er vedtaget således, at listen er nem at holde opdateret. Liste over 

løntillæg: En sådan liste er også under udarbejdelse. Den vil være i oversigtsform da løntillæg 

varierer mellem ansættelsesstederne. 

 

6. Selvstændig konto under DPAS? 

I forbindelse med afholdelsen af dette års efterårs kursusdag har vi diskuteret muligheden for 

at få en selvstændig konto under DPAS. Dette vil blive diskuteret på DPAS’ kommende møde 

4. september og vil under alle omstændigheder først være gældende efter dette års kursusdag. 

 

7. Evt.     

Invitationer til FYO-YDU kursusdag er i omløb, det er den 26. November 2013 i Middelfart og 

omhandler behandling af nyrecancer. 

 

8.  Emner til næste møde  

Evaluering af Kursusdag 2013  

Kursusdag 2014 

Årsmøde herunder: Generalforsamling, Networking café 

 
9. Næste møde 

Rigshospitalet 6. januar 2014 


